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“De tijd loopt te vlug…”, “de tijd vliegt…”, “we
moeten de verloren tijd inhalen”, “we moeten
tijd winnen”, we moeten voornamelijk “geen
tijd verliezen”, zoveel courante uitdrukkingen
die de impact van de tijd illustreren op het leven
evenals de wil van de mens om  de tijd beter te
beheersen.
Maar wat omvat die tijd ? Welke waarde hech-
ten we eraan? Welke waarde hecht de
maatschappij waarin we leven aan de tijd ?
Tussen toekomstdromen en herinneringen aan
het verleden is er enkel het heden om iets te ver-
richten. Wat doen we als artsen met het heden?

Wat noemen we tijd?

“Wanneer niemand het mij vraagt, weet ik het;
van zodra ik het moet uitleggen weet ik het niet
meer” bekent de H. Augustinus heel oprecht (1).
Tussen het verleden dat voorbij is en de
toekomst die er nog niet is, herleidt het heden
zich tot een vluchtig moment. Maar het is pre-
cies op dat moment, die tijdspanne, dat we  heel
onze tijd organiseren.

De tijd wordt omschreven als: “het onbepaalde
midden waarin onomkeerbaar het veranderend
bestaan verloopt, de gebeurtenissen en de
opeenvolging van fenomenen” (2). De tijd is de
maat van een wijziging en deze rekenmaat is
een menselijke uitvinding.
Deze kan naar verschillende types van wijzigin-
gen verwijzen (3) :
— een fysische verandering bijvoorbeeld, het 

inkorten van een kilometerafstand;
— een biologische verandering, zoals de 

veroudering van het lichaam;

— een mentale verandering in het verloop 
van een gedachte.

In de loop van de tijd heeft de mens verschil-
lende dimensies aan de tijd gegeven:

- de filosofische en antropologische tijd,  die de
metafysische en heilige dimensie preciseert die
de tijd kan inhouden. Voor sommige filosofen is
de tijd een dimensie van de natuur; voor
anderen, gaat het meer om een psychisch pro-
bleem; voor nog anderen incarneert de tijd zich
in hetgeen nog moet komen  in de metafysische
angst van de mens  voor de tijd die hem beme-
ten is.

- de fysische tijd meet de wetenschappelijke kijk
op de tijd: de zonnetijd, de sterrentijd, de kos-
mische tijd, die van de relativiteitstheorie of van
de big bang theorie.

- de biologische tijd of de tijd van het leven, is
de tijd van de verschillende levensfasen van de
mens, van de veelvuldige veranderingen van de
levende organismen;  de biologische klok
waaraan ieder mens onderworpen is voor de
regeling van zijn voornaamste functies; het zijn
de ultradiaanse, circadiaanse en infradiaanse
ritmen  eigen aan de periodiciteit van geregelde
functies (slaapstadia, centrale temperatuur-
regeling…)

- de individuele en psychologische tijd (waarne-
ming en beheersing van daden). Het gaat om de
tijd waarin het individu zijn daden beheerst.
Deze tijd omvat eveneens verschillende dimen-
sies: de tijd van de geest, de huiselijke tijd, de
tijd voor ontspanning en zelfvoldoening,
lichaamstijd, professionele tijd.
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Individuele waarde toegekend aan de tijd?

De tijd kan op velerlei wijze ervaren worden.
Soms kunnen bepaalde ogenblikken een
eeuwigheid duren, terwijl in andere omstan-
digheden, de tijd tot onze spijt wegvliegt. En
nochtans tellen de meetinstrumenten dezelfde
eenheden af: uren, minuten seconden, in
dezelfde cadans.
Deze waarneming evolueert in functie van ver-
schillende factoren: de leeftijd (voor een kind
van vijf jaar die op verlof wacht kunnen drie
weken een eeuw schijnen), de mentale toestand
( een maand doorgebracht in de gevangenis of
als vrij mens is niet even lang), de fysische toe-
stand ( bij vermoeidheid duurt een conferentie
veel langer), de momenten van het leven, de
motivatie… De tijd zal ons korter en korter 
schijnen naar mate de toekomst schrompelt om
te duiken in het verleden. Het is in de loop van
de jaren dat de tijd ons ontgaat: “de tijd vlucht
onherstelbaar”: zo klaagde Vergilius.
Gedurende de zestig minuten tijd van ons uur-
werk heeft een kind, fysiologisch en psycholo-
gisch even lang geleefd als een zestigjarige
gedurende vijf uren (4). Het is in die
omstandigheden moeilijk samen te leven. Deze
verschillen in ritme vergemakkelijken de
dialoog niet tussen de generaties. Dit verklaart
het ongeduld van de jongeren voor wie de tijd te
traag verloopt, die de indruk hebben dat niets
vroeg genoeg komt, die de vervaldagen voor-
bijlopen en die het noodzakelijk rijpingsritme
moeilijk aanvaarden. Zullen de ouderen van
dagen voor wie de tijd te vlug voorbijgaat, vol-
doende wijsheid opbrengen om elk ogenblik te
waarderen, volop genieten van elk ogenblik die
ze nog waar kunnen maken om het genot hier-
van door te geven aan de volgende generaties?

Sociale waarde van de tijd?

De sociale waarde van de tijd is nodig om het
gemeenschapsleven te harmoniseren voor de
synergie van de individuele daden. Elk individu
leeft echter volgens een ander tempo, bepaald
door zijn activiteit en zijn sociaal milieu. Elk
individu wordt gedomineerd door een meer

globale tijd, een tijd, die, volgens het type van
maatschappij, de andere domineert. Elke
maatschappij wordt gekenmerkt door een
globaal tijdsgevoel dat het meer individueel
tijdsgevoel domineert. 
Onze actuele postmoderne maatschappij is er
een die continu in beweging is, snelle wijzigin-
gen vertoont, een versneld gebeuren.
In een maatschappij die zo sterk gefixeerd is op
het ogenblik, op de tijd van het voorbijgaande,
het kortstondige, de tijd van de daad, de tijd van
het beeld, wordt “de korte tijd” het middel om
zich vrij te maken van de dwingende haast. Het
gaat om een opeenvolging van ogenblikken die
elk een flash genereren van onmiddellijk genot:
de mediatieke tijd van het zappen, het surfen, de
replay…
Een economische logica van de tijd mag het
belang van de tijd voor sociale relaties niet ver-
duisteren voor die van netwerken.
Vandaag de dag dient men “tijd te geven aan de
tijd”.
Zouden we, in een wereld die te snel evolueert,
niet moeten nadenken over een meer
oordeelkundig gebruik van de tijd? Even kun-
nen stoppen? Even achteruitblikken? Even van
perspectief veranderen? Meer beschikbaar zijn
voor de anderen, ten dienste van meer harmonie,
meer samenhorigheid, meer sereniteit?
Op een moment waar meer prestatiedwang
vereist is op alle vlakken, stelt Carl Honoré (5)
voor een evenwicht te zoeken in ons leven
tussen “snel” en “langzaam” en opnieuw in ons
leven te ontdekken hetgeen de musici noemen:
“tempo giusto”.
Hij stelt het doelmatig gebruik van het langzame
om onze bestaan te verrijken.

Waarde van de hedendaagse tijd

Tussen toekomstdromen en herinneringen uit
het verleden is er enkel het heden voor het han-
delen van de mens. 
Augustinus zegt het als volgt: “er zijn drie
soorten tijd, het heden van het verleden, het
heden van het heden en het heden van de
toekomst (6)”.
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Elke dag, elk uur, elke minuut bevat een uit-
nodiging om plannen die we in ons dragen te
realiseren. Het verleden vergeten en niet
proberen de toekomst te doorgronden. God
spreekt in het heden en voor het heden (7). Het
heeft geen zin te achterhalen wat tien jaar gele-
den diende gedaan te worden of wat volgende
week moet gerealiseerd worden. Het volstaat de
juiste gedragslijn voor het heden te zoeken.
Het is een vergissing zijn leven steeds te willen
beheersen en controleren. Dit komt vaak tot 
uiting in een grote stroefheid in het gebruik van
de tijd, de dienstregelingen en de projecten. Het
is vanzelfsprekend wenselijk een goed georga-
niseerd leven te hebben, een geordende en pre-
ciese agenda te hebben, maar op voorwaarde
voldoende vrijheid en soepelheid aan de dag te
leggen om zich te laten storen en het
onvoorziene te aanvaarden. Voor alles is er een
moment en is er een tijd voor alles onder de
hemel (8).
“Uw heden is de eeuwigheid (9)”.
Te vaak wordt de tijd averechts genomen, tegen
de stroom in, als een beletsel om iets te reali-
seren. Zou de tijd in tegendeel ook niet kunnen
meewerken?

De waarde van de geboden tijd?

Tijd wordt tegelijk opgelegd en aangeboden.
Opgelegd aangezien nog niemand het tijdsbe-
loop heeft kunnen beïnvloeden. Aangeboden,
daar de tijd niet het leven is maar ze bepaalt. 
Elk moment, elk tijdsbestek geeft aan ieder van
ons de kans zich te realiseren, te worden wat hij
is. Het christendom stelt ons geen tijdontvluch-
tende mystiek voor, maar integendeel een hou-
ding van aandacht, van aanwezigheid in de
wereld, voor de anderen, maar ook voor zichzelf
en zodoende voor God. Madeleine Delbrêl  die
zich heeft ingezet tegen de armoede in voorste-
den, zei op humoristische wijze: “ Bidden heeft
niets te maken met intellect, het is er gewoon
zijn”. Het leven verloopt dus volgens twee
paden: de tijd die we beleven en de eeuwigheid,
aanwezig in filigraan vanaf nu.
Het heeft geen zin overhaast te werk te gaan.

Het leven heeft enkel zin in de verschillende
schakels die er deel van uitmaken, zoals een
symfonie van Beethoven enkel samengesteld is
uit noten (10). Hoe zou de Negende klinken
indien alle noten tegelijk zouden gespeeld wor-
den, het wordt een complete kakofonie.
Elk moment van het leven is een bouwsteen van
het individu, voor de eeuwigheid, zoals elk stip-
je kleur zijn plaats heeft in een schilderij van
Monet. Je moet evenwel een paar stappen
achteruit zetten om het schilderij te zien.

“Wat je aan de minsten onder ons gedaan hebt,
heb je voor Mij gedaan”, deze woorden van
Christus vinden een dubbele weerklank in het
hart van een christen arts. De liefde van God
vindt haar weg door het hart van de mens,
geneest de wonden van wie lijdt en beurt hun
leven op.
Bij de eed van Hippokrates belooft en zweert de
arts zijn patiënten te hulp te komen “…om ze te
sterken wanneer ze verzwakt zijn, gekwetst of
bedreigd in hun integriteit of hun
waardigheid…”.
Door zorg te dragen voor de “zwakken”, en door
opbeuring en liefde van God te bieden voor de
patiënten voor wie ze zich inspannen, beperken
de artsen zich niet tot het correct uitoefenen van
hun beroep, ze bloeien open.
Want de “zwakke” persoon wordt een bron van
buitengewone verrijking. In een van zijn boeken
beschrijft Henri Nouwen (11) op een aandoen-
lijke wijze hoe het leven van Adam, een zwaar
gehandicapte persoon, die niet in staat was te
spreken, geheel afhankelijk was van zijn
omgeving voor de dagelijkse zorgen, een waar
geschenk was voor degene die hem benaderd
hebben door de vrede die hij uitstraalde en door
de wijze waarop zijn aanwezigheid iedereen  tot
de essentie terugbracht.

De zwakke persoon maakt aanspraak op onze
tijd, ze vraagt van ons “een hoeveelheid” tijd om
zich te openbaren en om ons “kwaliteit” van tijd
te geven.
“De tijd die je aan de roos verloren hebt maakt
die roos zo belangrijk (12)”.
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Dankzij de komst van God op aarde heeft de
menselijke tijd, aangevangen bij de schepping,
zijn volheid bereikt. De “volheid van de tijd”
immers, is enkel eeuwigheid, ze is echter veel
meer, ze is De Eeuwige, ’t is te zeggen God.
Binnengaan in “de volheid van de tijd” betekent
dus de eindtijd te halen en uit zijn beperkingen
te komen om open te bloeien in de eeuwigheid
van God (13).

———

We zijn zodoende buiten onze wil geboren in de
tijd: door hem gestrikt, tegen onze wil
meegesleept in zijn beweging, of geroepen om
hem te aanvaarden als een genade, als een open
ruimte voor onze vrijheid. Om te worden wie we
zijn, wie we zullen worden in de eeuwigheid,
moeten we bewust zijn van ons hoopvol
verleden; moeten we volop het heden beleven
dat ons zo veelvuldig aanspreekt; moeten we
ons in de toekomst projecteren. In tegenspoed
en discrepantie van tijdsbesef, moeten we de tijd
terugvinden als een vriend, gezonden door
Diegene die ons leven opbeurt, over de tijd
heen.
In zijn klein werkje over het bestaan en de
bestaande schrijft Jacques Maritain (14): “De
eeuwigheid is geen soort goddelijke tijd die de
tijd voorafgaat, ze is een grenzeloos moment die
het tijdsverloop onscheidbaar omvat, en waarin
alle momenten van dit tijdsverloop fysisch aan-
wezig zijn”.
Wanneer we Augustinus parafraseren : “ons
heden” bij de patiënt is “eeuwigheid”.
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